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Sosnowiec, 14.09.2021 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.
U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sosnowcu
zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
zapytania o cenę na wykonanie ekspertyzy dotyczącego stanu technicznego budynku,
uwzględniającej stan budynków po pożarze, zlokalizowanych na działkach nr 4960, 4962, 4961
obręb 0011 przy ul. Radocha w Sosnowcu. Ekspertyza ta winna zawierać:
1. wskazanie możliwość ich ewentualnego remontu lub rozbiórki,
2. określenie zakresu robót budowlanych, jakie należy wykonać dla doprowadzenia budynków do
właściwego stanu technicznego,
3. w przypadku ustalenia, iż budynki nadają się do rozbiórki, ekspertyza powinna określać sposób
rozbiórki, w tym zabezpieczenie budynku/budynków przed niekontrolowanym zawaleniem się
z uwagi na ich stan techniczny oraz występujące zagrożenie dla ludzi i mienia.
Miejsce złożenia oferty:

sekretariat Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego w Sosnowcu
ul. Mościckiego 14, 41-200 Sosnowiec

Termin złożenia oferty:

do dnia 11.11.2021 r.

Warunki płatności:

przelew w terminie 14 dni po protokolarnym odbiorze robót
budowlanych.

W ofercie należy wskazać kwotę brutto.

Uwaga
Informacje w sprawie szczegółów przedmiotu zamówienia można uzyskać telefonicznie pod numerem
telefonu 32 296 06 85 w godzinach 800 - 1400

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
W SOSNOWCU
mgr inż. Anetta Czerkowska

(dokument podpisany elektronicznie)

Otrzymują:
1. a/a IBO.7041.127.2020.AW
Do wiadomości:
1. strony postępowania zgodnie z wykazem w aktach sprawy
sporządziła: Inspektor ds. inspekcji budowlanej i orzecznictwa, Anna Wróbel, tel.32 296 06 85
Informujemy, że: 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sosnowcu z siedzibą przy
ul. Mościckiego 14 w Sosnowcu 41-200 tel. 32 2960684 adres e-mail: sekretariat@pinb.sosnowiec.pl 2. Celem zbierania i przetwarzania danych jest
przeprowadzenie postępowania administracyjnego. 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tre ści danych oraz ich sprostowania, a także prawo
sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 4. Odbiorcami Pana/Pani
danych osobowych będą tylko instytucje upowa żnione z mocy prawa oraz strony postępowania administracyjnego. 5. Administrator danych nie
ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 6. Dane osobowe będą przechowywane
przez okres zgodny z przepisami o archiwizacji.

